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 פקודת הגמלים ן נוסח חדש], חשל״א-ו97ו
 תקנות בדבר מניעת רעש מזיק באניות

י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לפקודת הנמלים [נוסח חדש], תשל״א—1971 •י, אנ
: ה ל ן תקנות א  מתקי

 הגייויז 1. בתקנות אלה —
 ״אניד,״ — כלי שיט המונע בכוח מכני המשמש או מיועד לשמש להפלגות במסעות

 בין־לאומיים 1
ימת; ננה אניד, קי  ״אניד! חדשה״ — אניד! שאי

 ״אביה קיימת״ — אניה שביום תחילתן של תקנות אלה היתד. רשומה במרשם הישראלי או
;  חייבת רישום בו לפי חוק הספנות (כלי שיט), תש״ך—1960 2

 ״בודק רעש מוסמך״ — מי שהסמיכו המנהל להיות בודק רעש ן

 ״המנהל״ — מנהל אגף הספנות והנמלים, סגנו או מפקח כלי שיט כמשמעותו בתקנות
, שהמנהל הסמיכו לצורך תקנות אלה׳ כולן  הנמלים (בטיחות השיט)׳ תשכ״ה—1965 3

!  או מקצתן
הל;  ״מד רעש מאושר״ — מד רעש שאישר בודק רעש מוסמך או המנ

נה אחרת ,׳ נה אחת למדי ״ — מסע ממדי  ״מסע ביךלאומי

 ״רשיון שיט״ — כמשמעותו בתקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשכ״ה—1965.

 תחולה 2. הוראות תקנות אלה יחולו על אניות הרשומות במרשם הישראלי לפי חוק הספנות
 (כלי שיט), תש״ך—1960, או המיועדות לרישום בו.

 מדידה «פל9י 3. (א) בכל אניד. תיערך מדידת מפלס רעש; בודק רעש מוסמך יערוך את הבדיקה
 יטש״״יימ לפי הזמנת בעל האניה (להלן — מדידת מפלס רעש).

דת מפלס הרעש תיעשה בעזרת מד רעש מאושר ומכויל כהלכה ולפי שיטה  (ב) מדי
 שאישר אותה המנהל.

 (ג) מדידת מפלס הרעש תיעשה באניה בזמן הפלגתה בים, במקומות המפורטים
: ן  להל

ת; ו נ  (1) חדר המכו
ות; נ  (2) חדר בקרה סגור שבחדר המכו

 (3) תאי מגורים;
 (4) חדרי אוכל ובידור ומקומות ציבוריים אחרים;

ד; קו  (5) גשר הפי
ט;  (6) חדר האלחו

 (7) כל מקום אחר שעליו הורה המנהל.

 «יעי עיייי* 4. מדידת מפלס הרעש תיערך —
 יי8"",,"" (1) באניה חדשה — סמוך לבדיקת האניה לצורך הוצאת רשיון שיט

ה; נ  לראשו
 (2) באניה קיימת — תוך שנה מיום תחילתן של תקנות אלה.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ׳ 443.

 2 ם״ח תש״ד, עמ׳ 70.

 3 ק״ת תשכ״ה, עמ׳ 1162•
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 עריכת מרידה
 חוזרת

 מפירת מוצאות
 המיידה למנהל

 עריגת מדירה
 נופ«ת על ידי

 המנהל

 פטור מחוגת
 הריסה לאגיה

 זהה

 פריקת
 תקינותפ של
 אמצעי הגנה

 פמפגרת גרימה
 גללית

 מפלפי רעש
 מותריפ פאניה

 חובת נקיטת
 ,אמצעיפ
 להפחתת

 מפלפ רעש

 שימוש פמגיני
 אזנייפ

 5« המנהל רשאי להודות לבעל אניח על עריכת מדידה חוזרת של מפלס רעש ומסירת
: : ה  תוצאותיה תוך המועד שנקבע אם לדעת המנהל נתקיים אחד מאל

 (1) יש יסוד לחשש שנוצר מקור רעש שלא היה קיים בעת המדידה ל!קודמת;

 (2) קיים חשש שנפגמה תקינותם של אמצעים למניעה או להפחתה של רעש
ה; י  באנ

 (3) אם בוצעו באניה שינויים במבנה העלולים לשנות את מפלסי הרעש
; ה נ מ  באניה או בחלק מ

 (4) אם הוגשה תלונה מאת אנשי צוות של האניה על רעש מזיק וביצוע
 מדידה חוזרת דרוש לשם בירור התלונה.

 6, (א) ,דלן וחשבון על תוצאות מדידת מפלס הרעש, כשהוא מאושר בכתב בידי בודק
דה; לגבי אניה חדשה, יימסר  רעש מוסמך, ימסור בעל האגיה למנהל תוך 30 יום מיום המדי
עד תחילת הבדיקה הכללית הראשונה לצורך הוצאת רשיון שיט.  הדין וחשבון לא יאוחר ממו

דת מפלס הרעש יכלול את הפרטים שעליהם  (ב) הדין וחשבון על תוצאות מדי
 הורה המנהל.

דת מפלס הרעש  7. (א) המנהל רשאי, לאחר שנמסר לו דין וחשבון על תוצאות מדי
דה נוספת של מפלס הרעש. ה 6, לבצע בעצמו או על ידי בודק רעש מוסמך מדי  לפי תקנ
ה (א)  (ב) נתגלו אי התאמות בין מדידת מפלס הרעש שנערכה לפי תקנת משנ

 לבין מדידות אחרות, יכריע המנהל איזו היא המדידה הקובעת.

נית או מקום מםויים באניה פלונית מהוראות  המנהל רשאי לפטור אניה פלו
 תקנות 3 ו־6 אם נמסרו לו התוצאות של מדידת רעש שנערכה באניה זהה.

 9. תקינותם של האמצעים למניעה או להפחתה של רעש מזיק באניה וכן תקינותם של
 אמצעי המגן מפני רעש מזיק באניה, תיבדק במסגרת בדיקה כללית שתיערך באניה לצורך

 הוצאת רשיון שיט.

^ * 85 או לפי העקום שבתוספת.  10. (א) מפלס הרעש המותר באניה הוא (
ה (א), יש  (ב) במקומות שבהם עובר הרעש את המפלס המותר לפי תקנת משנ
 למדוד את עצמת הרעש לפי תדרים שונים ולהשוותו עם העקום שבתוספת, והמנהל יחליט

 בדבר סבירות מפלס הרעש במקומות אלה.

ה במקום באניה מפלס רעש מעל למותר, לאחר שנערכו בה מדידת מפלס הרעש  11. הי
 ומדידה חוזרת, חייב בעל האניה לנקוט אמצעים יעילים להפחתת הרעש עד למפלס המותר

 תוך המועד שקבע המנהל,

 12. (א) במקום שלפי דעת המנהל נקיטת אמצעים יעילים להפחתת מפלס־ הרעש עד
ת בהתחשב בנסיבות המקרה,  למפלס המותר כאמור בתקנה 11 אינה אפשרית או אינה מעשי
ן אישיים  וניתן להפחית את מפלס הרעש עד למפלס המותר על ידי שימוש באמצעי מג

:  לאזניים, יראו אותו מקום כאילו מפלס הרעש בו מותר אם נתמלאו שניים אלה

ן אישיים לאזניים שאישר יירת במספר מספיק של אמצעי מג  (1) האניה מצו
; הל  אותם המנ

 (2) הכניסה למקום האמור סומנה בשלטים נראים לעין בעברית ובאנגלית
ני אזניים!״. ק! חובה להשתמש במגי י : ״רעש מז ו  בלשון ז
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 (ב) הוראת תקנה זו לא תחול אם במקום האמור יש צורך לשמוע אותות אזעקה
ן אישיים לאזניים  קוליים הקשורים לבטיחות השיט והמנהל קבע שהשימוש באמצעי מג

 פוגע, או עלול לפגוע׳ באפשרות לשמוע אותות אזעקה אלה.

 13. (א) המנהל רשאי שלא לתת רשיון שיט, לבטלו או לסרב להאריך את תקפו אם
: ה ל א  נתקיים אחד מ

 (1) לא נערכה באניה מדידת רעש או מדידה חוזרת או לא נמסרו תוצאותיה
 של מדידה למנהל בהתאם להוראות תקנות אלה;

 (2) בעל האניה לא נקט אמצעים להפחתת מפלס הרעש עד למפלס הרעש
 המותר או כאמור בתקנה 12 ;

 (3) ננקטו אמצעים כאמור בפסקה (2) ומפלס הרעש לא הגיע עד למפלס
 המותר או כאמור בתקנה 12.

 (ב) המנהל חייב להשתמש בסמכותו לפי תקנה זו אם תוך תקופה של שלושה
 חדשים מיום שהיה מפלס רעש באניה פלונית מעל למותר או מיום שנודע למנהל על כך,

 הכל לפי המוקדם יותר, לא הופחת הרעש עד למפלס המותר.

 14. תחילתן של תקנות אלה בתום ששים יום מיום פרסומן ברשומות.

 15. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנמלים (מניעת רעש מזיק באניות), תשל״ב—1972״.

 תוספת
 (תקנה 10)
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 חוק הזויעים, משס״ז - 956 ו

 תקנות בדבר גידול יחורים ויתורים מושרשים של צפורן ומכירתם

ן ׳ אני מתקי  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3, 4, ו־4א לחוק הזרעים, תשטי׳ז—1956 ג
: ה ל ות א  תקנ

ת י י י ג — , י ה ה ל  1. בתקנות א

 ״המנהל״ — מי ששר החקלאות מינהו מנהל השירות לבקורת זרעים 5

 ״השירות לבקורת זרעים״ — השירות לבקורת זרעים ושתילים במשרד החקלאות!

ם.  ״יחור מושרש״ — יחור צפודן שפיתח שרשי

 ״מטע־אם״ — חלקת שדה נטועה צפורן, המיועדת להפקת יחורים!

 ״שולחן השרשה״ — מיתקן להשרשת יחורי צפורן במצע מנותק.

 2. לא יגדל אדם למכירה יחורים ויחורים מושרשים של צפורן, אלא בהתאם להוראות פייג לגידול
 , , צפורו לריפוי

 תקנות אלה ולאחר שקיבל אישור מהמנהל.

 3. הרוצה לקבל אישור לגידול יחורים ויחורים מושרשים של צפורן, יפנה למנהל בבלגיה בקש״ אישור

:  בכתב ויפרט בבקשתו את כל אלה

 (1) מקום הגידול!

 (2) המיתקנים העומדים לרשותו!

 (3) מקורות חומר הריבוי.

 4. המנהל רשאי לתת למגדל אישור לגידול יחורים ויתורים מושרשים של צפורן, לסרב «מן אישור

 לתתו, להתנותו, להתלותו ולבטלו.

 5. ץ מי שניתן לו אישור לפי תקנה 4, לא יגדל צפורן לריבוי אלא מחומר הריבוי ובמקום הפנמה לגידול

 הגידול שבאו עליהם הסכמת המנהל.

 6. בקשה להסכמה כאמור בתקנה 5 תוגש׳ על גבי טופס שקבע המנהל, לפחות ששים 9י,שה להם־מה
 יום לפני מועד השתילה המשוער של מטע האם.

 7. המנהל רשאי, בהתחשב בחומר הריבוי ונתוני מטע־האם, לתת הסכמתו לגידול, החלפמ המנהל
 לסרב לתתה או להתנותה.

 8. עם מתן הסכמה כאמור בתקנה 7 יקבע המנהל אות זיהוי למגדל ולשדהו.

 9. מגדל יודיע בכתב, תוך עשרה ימים מיום סיום- השתילה, לשירות לביקורת זרעים
: ה ל ת כל א  על השתילה, ויציין.בהודעתו א

 אמנ זיהוי
 למגדל ושרהו

 הודעה על
 שמילה

1381 
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 (1) המקום והשטח של מטע האם! ״ . :.

 (2) מועדי התחלת השתילה וסיומה׳ לפי הזנים!

 (3) מפת שתילה, אופן סימון הזנים ומקורות חומר הריבוי.

: ה ל  10. (א) מטע־אם יעמוד בדרישות א

 (1) יהיה מרוחק לפחות 1000 מטר מכל שטח מסחרי של צפורן לקטיף׳,

 (2) יהיה מגודר בגדר בגובה של מטר אחד,-

 (3) בכניסה אליו יוצב מיתקן לחיטוי רגליים וכלי רכב בליזול או אקונומיקה.

 (ב) המנהל רשאי לפטור מגדל מהוראות פסקאות (1) ו־(2) לתקנת משנה (א) אם
 לדעתו מטע־האם גדל בתנאי בידוד מספיקים או בבית גידול.

ת השדה, לרבות השוליים׳ המיועד למטע האם באחד מחמדי  11. (א) מגדל יאייד א
 האיוד המאושרים למטרה זו מאת האגף להגנת הצומח במשרד החקלאות.

 (ב) שולחנות השרשה, לרבות מצע השתילה, יחוטו טרם שתילה בקיטור או
 בפורמלין ויכוסו בפלסטיק בעת ביצוע החיטוי.

 12. (א) הזנים השונים במטע האם ובשולחנות השרשה יופרדו בריווח של שתי שורות
 בלתי שתולות.

:  (ב) כל זן יסומן בשלט בולט שיכלול פרטים אלה

 (1) שם הזן או סימון בקוד!

 (2) תאריך השתילה!

 (3) מקור השתילים או סימון בקוד.

 13. (א) בדיקות ייערכו בעת ובדרך שהורה המנהל ובלבד שהבדיקה הראשונה במטע
 האם תיערך לא יאוחר מ־ 21 יום ממועד השתילה,

 (ב) מפקח רשאי לא לבצע בדיקה במטע־אם או בשולחנות השרשה אם מצא הזנחה
 בגידול או ניוון בצמחים, אשר לדעתו אינם מאפשרים לבצע בהם בדיקה.

 14. לא יבצע מגדל ביעור פגמים במטע־אם או בשולחן השרשה, אלא לאחר הבדיקה
 הראשונה של המפקח או לאחר קבלת הסכמה מהמפקח ועל פי הוראותיו.

 15. (א) לא ישתול מגדל מטע־אם ושולחנות השרשה לאחר יום כ״ט בניסן תשל״ג
 (1 במאי 1973) אלא מחומר שאושר לפי תקנות אלה, ובצפורן מיבוא — רק לאחר קבלת

 אישור המנהל.

 (ב) לא יבצע מגדל השרשה חוזרת ביחורים שלא הצליח בהשרשתם הראשונה,
 אלא אם קיבל היתר מיוחד לכך מאת המנהל ובהתאם לתנאיו.

 דדישוונ
 למפע־אפ

 הפרדה בין
 זניפ ופינןונפ

 פדיקיל*

 פיעור פנמיפ
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 פכילומ
 ל9ג«יפ

 פמטע־אפ ••

 פגילות י
 לפגמיפ

 פשולחנומ
 השרשוז

 אחרי הביעור

% 

 אפס

2,5 

0.5 

 אפס

 עקבות (כתמים
 בודדים בצמחים

 בודדים).;

 אפס

 , .אפס

 אפס

 אפס

 16. סבילות לפגמים במטע האם תהיה באחוזים כמפורט להלן:

 הפגמים לפני הביעור

°1 10 

10 

1 

2 

 נגיעות קלה

 עקבות

 . אפס

 אפס

Fusarium oxysporum 

Fusarium rosaeum 

Rhizoctonia solani 

 נמטודות יוצרות עפצים

Alternaria dianthi 

 הילדון

Pseudomonas woodsii 

Sclerotium rolfsii 

 צמחי זגים זרים

 17. (א) סבילות לפגמים בשולחנות השרשה תהיה באחוזים כמפורט להלן:

 (פפילת כל השלחו
 בהימצא צמח נגוע אחד)

 Fusarium oxysporum אפס

1 Fusarium rosaeum 

0.5 Rhizoctonia solani 

3 Alternaria dianthi 

 Pseudomonas woodsii אפס

 Sclerotium rolfsii אפס

 נמטודות יוצרות עפצים אפס

 (ב) נמצא בשולחן השרשה אזור הניתן להפרדה בדורה שיש בו נפילה מעל 15%,
 ייפסל אותו אזור לגידול יחורים.

 תקן יחוריפ
 לנזכירה

 יחורים למכירה יהיו —

 (1) אחידים מבחינת הזן (מותרת סטיית מכסימום של 3%) ,׳

 (2) מפותחים בהתאם לזן, וגטטיביים בעיקרם, בעל 3 פריצות גידול לפחות!

 (3) חפשיים ממחלות הנגרמות על ידי פטריות ובקטריות!
 (4) חפשיים מסימני מחלות וירוס הנראים לעין!

 (5) חפשיים מנזקים מבניים ומצריכות.

.18 
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:  19. ביהודים מושרשים יתקיימו הוראות תקנה 18 והם יהיו בנוסף לכך
 (1) בעלי מערכת שרשים אחידה ומפותחת לכל היקף בסיס היחור ובאורך

מ״מ לפחות!  של 15'

 (2) חפשיים מנמטודות יוצרות עפצים.

ות מפלסטיק ומנוקבות.  20. (א) היחורים ייארזו במכלי קרטון חדשים, בתוך שקי

 (ב) בכל שקית יהיו יחורים אחידים בגדלם ובעלי התפתחות שווה.

 (ג) היהודים המושרשים בכל שקית יהיו אחידים בגודל ובהתפתחות מערכת
 השרשים.

: ה ל  21. (א) מוכר יהודים יסמן כל מכל בצורה ברורה בפרטים א
 (1) שם המשתלה!

 (2) שם הזן!

 (3) מספר יחורים או יהודים מושרשים במכל!

 (4) תאריך הוצאתם של יחורים מושרשים או תאריך ההורדה של היחורים!

 (5) מספר הזיהוי למשלוח.

 (ב) מוכר יחורים ינהל רישום של משלוחים ויתן מספר זיהוי לכל משלוח.

 22. לא ימכור אדם יחורים ויהודים מושרשים אלא באישור מאת השירות לביקורת זרעים
 שהוצא לא יותר מעשרה ימים לפני מכירתם.

 23. כל משלוח יהיה מלווה בתעודת משלוח מאת השירות לביקורת זרעים, שהמוכר
 ימלא בה את כל הפרטים כנדרש! המוכר יעביר, לא יאוחר מ־30 ימים מתאריך המשלוח,

 לשירות לביקורת זרעים העתק מתעודת המשלוח.

 24. (א) בעד מתן הסכמת המנהל לחומר ריבוי לפי תקנה 6 ישלם המבקש בעת הגשת
 הבקשה אגרה בסך 30 לירות לכל עונה למטע־אם בגודל עד 2 דונם, בתוספת של

 5 לירות לכל דונם נוסף.

 (ב) בעד אישור למכירת יחורים מושרשים לפי תקנה 22 תשולם אגרה בסך 20
 אגורות לכל 100 יחורים או חלק מהם.

 (ג) בעד אישור למכירת יחורים בלתי מושרשים תשולם אגרה בסך 2 אגורות לכל
 100 יחורים או חלק מהם.

 25. תחילתן של תקנות אלה היא ביום השלושים לאחר פרסומן.

 26. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הזרעים (גידול יחורים ויחורים מושרשים של ציפורן
 ומכירתם), תשל״ב—1972״.

 תקן יחוריפ
 מושרשימ

 למכירה

 פימון מכלים

 אישור למכירת
 יחוריפ ויחוריפ

 מזשדשיפ

 תעודונ משלוח
 של השירוו!

 לכיקורת זרעיפ

 מחילה

 השפ

י ת ב ם ג י י  ח
 שר החקלאות

 כ״ד בסיון תשל״ב (6 ביוני 1972)
 (חמ 73931)

 1384 קובץ התקנות 2870, כ״ד בתמוז תשל״ב, 6.7.1972



 חוק שידות המדינה (מינויים), תשי״ס-1959

 תקנות בדבר אצילת סמכות הנציב לפי סעיף 40 לחוק

נה (מינויים), תשי״ט—  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 48 ו־55 לחוק שירות המדי
:  1959 ובאישור ועדת העבודה של הכנסת׳ אני מתקין תקנות אלה

lwpn נה (קביעת בעלי התפקידים שהנציב רשאי לאצול מישיז  1. בתקנה 1 לתקנות שירות המדי
: א בו ׳ לאחר פסקה (5) י  להם מסמכותו לפי סעיף 40 לחוק), תשכ״ז—1967 2

 ״(6) מנהל מינהל מחקר לגבי חוזים מיוחדים עם חוקרים, עובדים אקדמאים
 וטכנאים, שיועסקו בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה.״

נה (מינויים) (קביעת בעלי התפקידים השם  2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות המדי
 שהנציב רשאי לאצול להם מסמכותו לפי סעיף 40 לחוק)(תיקון), תשל״ב—1972״.

ר י פ ס ס ח נ  ו׳ בתמוז תשל״ב (18 ביוני 1972) פ
) שר האוצר 7 2 0 8 2 מ 0 ח < 

 ב ס״ח תשי״ט, עמ׳ 86.

 2 ק״ת 2106, תשכ״ז, עמי 3265¡ תשכ״ט, עמ׳ 420.

 חוק שירות מילואים (תגמולים), תשי״ט-959ו [נוסח משולב]

ם י א ו ל י מ ם ב י ת ר ש מ ם ל י ל ו מ ג ם ת ו ל ש ר ת ב ד ת ב ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 21 ו־37 לחוק שירות מילואים (תגמולים) תשי״ט—1959
:  [נוסח משולב], 1 (להלן — החוק), ולאחר התייעצות במועצה, אני מתקין תקנות אלה

: החלפת א בו , י  1. במקום תקנה 8א לתקנות שירות מילואים (תגמולים), תשכ״ז—1967 2
 ונקנה 8א

 ׳׳שיניי שיעיי 8א. תשלום התלמיד לקרן ההשוואה לפי סעיף* 21 לחוק הוא 36 לירות
 י"*""",8 לכל שנת לימודים החל בשנת הלימודים תשל״ג.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שירות מילואים (תגמולים)(תיקון), תשל״ב—1972״. השפ

י ג ו מ ל ף א ס ו  ל׳ בסיון תשל״ב(12 ביוני 1972) י
) שר העבודה ׳ 7 5 1 2  >חמ 5

 1 סייח תשי״ט, עמ׳ 306; תשכ״ו, עמ׳ 74¡ תשכ״ז, עמ׳

 2 ק״ת תשכ״ז, עמ׳ 3368! תש״ל, עמי 1475.
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 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח-*96ן
 צו בדבר החלפת לוח ג׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]׳ תשכ״ח—
 1968 בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת׳ אני מצווה לאמור:

 ״לוח ג׳
 (סעיף 16)

א: בו  הי׳י״י* ליי׳ >׳ 1. במקום לוח ג׳ לחוק י

 קצבת זקנה - קצבת יסוד חדשית
 לירות

30.04 
45.06 
57.07 
68.09 

 79,10״.

 מפער התלויים

 ללא תלויים
1 
2 
3 

 4 או יותר

1 
2 
3 
4 
5 

 תחילתו של צו זה היא ביום י״ז בניסן תשל״ב (1 באפריל 1972).

(מס׳ 2)׳ תשל״ג—1972״, ( י (החלפת לוח ג מי  לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאו

.2 

.3 

 תחילה

 העזפ

י ג ו מ ל ף א ס ו  י
 שר העבודה

 ו׳ בתמוז תשל״ב (18 ביוני 1972)
 (חמ 750340<

 ס״ח חשכ״ה, עמי 108; ק״ת תשל״ב, עמי 195.

 חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשב״ח-968ו
 צו בדבר החלפת לוח ד׳

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 23 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ״ח—968! 1,
ר:  בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מצווה לאמו

א: בו  החלפת לוח י׳ 1. במקום לוח ד׳ לחוק י

 ״לוח ד׳
 (סעיף 23)

 גימלאות יסוד לשאירים
 קיצבה חדשית

 פרט שאיר בלידות

 1 אלמנה שהיא בת חמישים ומעלה 30.04

 2 אלמנה שהיא בת ארבעים ומעלה ועוד אינה
 בת חמישים 22.53

 1 פייה תשכ׳׳ח, עמ׳ 108; ק״ת תשל״ב, עמ׳ 196.
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 קיצבה חדשית
 בלירווז

 3 אלמנה שערב פטירתו של המבוטח לא היתה
 מסוגלת לכלכל עצמה מעבודה׳ כל זמן שאין

 היא מסוגלת כאמור׳ אף אם אינה בת חמישים 30.04

 4 אלמנה שעמה ילדים׳ יהא גילה אשר יהא
 כל זמן שהילדים עמה 30.04

 ותוספת ילדים —
 (1) לילד אחד 15.02
 (2) לשני ילדים 27.03
 (3) לשלושה ילדים ויותר 38.05

5 
 6 אלמן 30.04

 7 אלמן שעמו ילדים׳ כל זמן שהילדים עמו,
 בנוסף לקצבתו,

 תוספת ילדים לפי פרט 4

8 
 9 ילדים שהניח אחריו המבוטח ואין אלמנה
 או אלמן זכאים לקבל בשבילם תוספת לפי

 פרטים 4 או 7
 (1) לילד אחד 30.04
 (2) לשני ילדים 45.06
 (3) לשלושה ילדים 57.07
 (4) לארבעה ילדים ויותר 68.09

 10 גבול כל סכומי היסוד שישולמו בזכות מבוטח
 ר ת ו י  אחד לפי לוח זה, לכל ה

 (!) אם הוגדלה הקצבה לפי סעיף 24 102.13
 (2) אם לא הוגדלה הקצבה כאמור 68.09

 2. תחילתו של צו היא ביום י״ז בניסן תשל״ב (1 באפריל 1972). תחיייל

(החלפת לוח ד׳), (מם׳ 2), תשל״ב—1972״. השפ מי  3, לצו זה ייקרא ״צו הביטוח הלאו

י ג ו מ ל ף א ס ו  ו׳ בתמוז תשל״ב(18 ביוני 1972) י
) שר העבודה 7 5 0 3 4 מ 0 ח ) 

 חוק איגודי ערים, חשס״ו-955 ץ
 צו בדבר הקמת איגודי ערים לשירותי כבאות

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק איגודי ערים, תשט״ו—1955 !, וסעיף 13 לחוק
ר: ׳ אני מצווה לאמו  שירותי הכבאות, תשי״ט—1959 2

 1 ס׳׳ח תשט״ו, עמ׳ 48. 2 ס״יז תשי״ט, עמ׳ 199.
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 1. בתוספת לצו איגודי ערים (שירותי כבאות), תשכי׳א—1961*, סעיפים (י״ג) ו־(י״ד)
א: בו  יימחקו ובמקומם י

 ״(י״ג) איגוד ערים אזור הגליל המערבי
 (שירותי כבאות)

 תיקון התו98ת

 עירית עכו
 עירית נהריה

 עירית שפרעם
 המועצה המקומית כרמיאל

 המועצה המקומית ירכא
 המועצה המקומית כפר יסיף
 המועצה המקומית איעבלין

 המועצה המקומית דאמה
 המועצה המקומית תמרה

 המועצה המקומית שבי־ציון
 המועצה המקומית מעיליא
 המועצה המקומית פקיעין
 המועצה המקומית שלומי

 המועצה המקומית נעמן
 המועצה האזורית געתון

 המועצה האזורית מעלה הגליל
 המועצה האזורית סולם צור

ן מס׳ 4), תשל״ב—1972״. קו  2. לצו זה ייקרא ״צו איגודי ערים (שירותי כבאות)(תי

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 י״ז בםיון תשל״ב (30 במאי 1972)
(76533 an) 

 השפ

 3 ק״ת תשב״א, עמ׳ 1918; ק״ת תשל״ב, עמ׳ 495.

 חוק בנק ישראל, חשי״ד-954ן
 ביטול כללים בדבר תנאים לקבלת אשראי מבנק ישראל

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 43 לחוק בנק ישראל, תשי״ד—1954 ולאחר התייעצות
ר:  עם הועדה, אני קובע לאמו

 1. כללי בנק ישראל (תנאים לקבלת אשראי), תשכ״א—21961 — בטלים.

 2. . תחילתם של כללים אלה ביום י״ז בתמוז תשל״ב(29 ביוני 1972).

 3 .לכללים אלה ייקרא ״כללי בנק ישראל (תנאים לקבלת אשראי) (ביטול), תשל״ב—
 1972״.

 פיטול

 מהילה

 השפ

ר ב נ ה ז ש  מ
 נגיד בנק ישראל

 ז׳ בתמוז תשל״ב (19 ביוני 1972)
 (חמ 72216)

 1 ס״ח תשי״ד, עמ׳ 192.

 2 ק״ת תשכ״ט, עב׳ 1640.
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ן מקומי־ ו מ ל ס ד ל ו ד  מ

 פקודת המועצות המקומיות
 אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר סימון רחובות ולוחיות מספר בבנינים

 על ידי המועצה המקומית אבו־ גוש

, אני מודיע כי המועצה 1 ת ו מי  בהתאם לסעיף 25א(ב) לפקודת המועצות המקו
ד גוש אימצה את חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (סימון רחובות ולוחיות ב  המקומית א

 מספר בבנינים), תשל״ב—972! 2״

. ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים

 י״ז בםיון תשל״ב (30 במאי 1972)
 (וזמ 765225)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמ׳ 256; ס״ח 614, תשל״א, עמ׳ 36.

 2 ק״ת תשל״ב, עמ׳ 912.

 החלפמ
 הונופפת

 פקודת העיריות
 חוק עזר לנצרת בדבר אספקת מים י

נה מועצת עירית נצרת , מתקי 1 ות רי  בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 לפקודת העי
: ה  חוק עזר ז

א: בו ׳ י  1. במקום התוספת לחוק עזר לנצרת (אספקת מים), תשכ״ז—1966 2

 האגרה בלירות

100 
250 

35 
75 

10 

10 

0.50 

1.50 
0.50 

 ״תוספת
ת (סעיף 2(ג)(1)) :  1. אגרת חיבור רשת פרטי

 (1) לכל יחידת דיור, לעסק או משרד
 לכל יחידת מלאכה או תעשיה

 (2) הרחבת החיבור, פירוק החיבור או התקנתו מחדש לפי
 דרישת הצרכן

 עד ״2
 למעלה מ־״2

 2. אגרה בעד היתר לשינויה או להסרתה של רשת פרטית
 (סעיף 3(ב))

ת (סעיף3(ה))  3. אגרת בדיקה של רשת פרטי
 4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו־(ג)) —

 לכל מ״ר משטח הנכס
 ונוסף לזה —

 בבנין מגורים לכל מ״ר משטח הבנייה לכל קומה
 בבנין שאינו למגורים לכל מ״ק מנפח הבנין

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.

 2 ק״ת 1953, תשכ״ז, עמ׳ 300.
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 כשיש מיתקן בשאין מיתקן
 מוכן להתקנת מובן להתקנת

 מד־מים מז״־מים

 בלירות

125 
150 
175 
225 
275 

100 
125 
150 
175 
225 

 לפי חשבון שהגיש המנהל.

ם (סעיף 5(ד))  אגרת מד־מי
 מד־מים שקטרו —

ן  אינו עולה על ״

! ואינו עולה על ״1  עולה על ״

i11עולה על ״ ואינו עולה על ״ 

\ ואינו עולה על ״2 \  עולה על ״

 עולה על ״2 ואינו עולה על ״3

 עולה על ״3 —

.5 

 האגרה בלירות

 6. אגרת בדיקת מד־מים כולל דמי פירוק, הובלה והתקנה
 (סעיף 5(ט)) 10

 האגרה
 האגרה למ״ק המינימלית

 באגורות בלירות

 7. אגרת מים (סעיף 6) — לחודש —

 (1) לשימוש ביתי —

 ל־10 מי׳ק ראשונים 40 1.20
 ל־6 מ״ק נוספים 65

 לכל מ״ק נוסף 90

 (2) לגינות נוי מעובדות ולמשקי עזר — בהגבלה
 של 7.5 מ״ק לכל .100 מ״ר או חלק מהם, בין

 החדשים אפריל—נובמבר, מעל ל־10 מ״ק 50 1.50

 (3) לחנויות, לעסקים, למשרדים, למשקי חזירים,
 לבתי מלאכה, ולכל שימוש אחר שלא פורט בתו

 ספת זו 100 3.00

 (4) לבניה 100 3.00

 (5) לתעשיה, לצדכן הרשום ברשיון ההפקה של
 העיריה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 45 1.35

 מעל לכמות המוקצבת 100 3.00

 (6) למוסדות 65 1.95

 (7) לחיבור זמני — תוספת לכל מי׳ק מים המסופק
 דרך החיבור הזמני 10 0.30

 1390 קובץ התקנות 2870, כ״ד בתמוז תשל״ב, 6.7.1972



 האגרה בלירות

 8. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11(0) 10״

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לנצרת (אספקת מים), (תיקון)׳ תשל״ב—1972״.

י ב ע ו ז ן י ד ל א ף י  נתאשד. ס
 י״ז במיון תשל״ב (30 במאי 1972) ראש עירית נצרת

 (חמ 88613)

 י ו ם ף ב ו ר ג
 שר הפנים

 פקודת העיריות

 חוק עזר לרחובות בדבר אספקת מים

נה מועצת ׳ מתקי ות!  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 250, 251 ו־254 לפקודת העירי
ה:  עירית רחובות חוק עזר ז

א: החלפת בו , י  1. במקום התוספת לחוק עזר לרחובות (אספקת מים), תשכ״ו׳—1966 2
 התופפו!

 ״תוספת
 האגרה בלירות

ת (סעיף 2(ג)(1)) :  1. אגרת חיבור רשת פרטי
 (1) לכל יחידת דיור, עסק או משרד 200
 לכל יחידת תעשיה 360
 לכל יחידת מלאכה ששטחה עד 30 מ״ר 180
 למעלה מ־30 מ״ר 300

 (2) הרחבת חיבור, פירוק חיבור או התקנתו מחדש לפי
 דרישת הצרכן —

 עד ״2 75
 למעלה מ־״2 145

 2. אגרה בעד היתד לשינויה או להסרתה של רשת פרטית
 (סעיף 3(ב)) 13

ת (סעיף 3(ה)) 18  3. אגרת בדיקה של רשת פרטי

 4. אגרת הנחת צינורות (סעיף 4(א) ו־(ג)) —
 לכל מ״ר של שטח הנכם 1.20

 ונוסף לכך —
 בבנין מגורים׳ לכל מ״ר של שטח הבניה, לכל קומה 2.50
 בבנין שאינו בנין מגורים, לכל מ״ק של נפח הבנין 1.20

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, תשכ״ד, עמ׳ 197.

 2 ק״ת 1830, תשב׳׳ו, עמ׳ 763; ק׳׳ת 2774, תשל׳׳ב, עמ׳ 280.
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 כשיש מיתקן כשאין מיתקן
 מוכן להתקנת מוכן להתקנת

 מד־מים מד־מים
 האגרה בלירות

100 
140 
170 
285 
385 

600 

 האגרה
 המינימלית

 בלירות

90 
125 
155 
260 
350 

540 

16 

 5. אגרת מד־מים (סעיף 5(ד)) :
 מד־מים שקטרו —

ן  (1) אינו עולה על ״
\ ואינו עולה על ״1  (2) עולה על ״

j-1(3) עולה על ״1 ואינו עולה על ׳׳ 
\ ואינו עולה על ״2 \  (4) עולה על ״
 (5) עולה על ״2 ואינו עולה על ״3

 (6) עולה על ״3 — לפי חשבון שהגיש
 המנהל — או

 6. אגרת בדיקת מד־מים׳ כולל דמי פירוק׳ הובלה
 והתקנה (סעיף 5(ט))

1.20 

 האגרה למ״ק
 באגורות

 אגרת מים (סעיף 6) — לחודש

 (1) לשימוש ביתי —

 10 מ״ק ראשונים 40

 ל־6 מ״ק נוספים או חלק מהם 60

 מעל ל־16 מ״ק 90

 (2) לגינות מעובדות —
 (א) במקום שאין ׳אספקת מים במדידה
 נפרדת לגינה, כאשר שטח הגינה המעובדת
 אינו פחות מ־100 מ״ר, בהגבלה של 7.5 מ״ק
 לכל 100 מ״ר׳ בין החדשים אפריל—נובמבר,

 מעל 10 מ״ק 25

 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה
 נפרדת לגינה, בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל

 100 מי׳ר, בין החדשים אפריל—נובמבר 25
 מעל להגבלה בפסקאות משנה (א) ו־(ב)

 תיווסף הכמות לפריט 7(1).
 בבתים משותפים עם גינה משותפת, התצ־
 רוכת הכללית תחולק בין יחידות הדיור

 שאליהן צמודה הגינה.

 (3) לחקלאות, לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של
 העירית —

 בגבולות הכמות המוקצבת 13
 עד 10% מעל לכמות המוקצבת 25
 מעל 10% מעל הכמות המוקצבת 35
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 האגרה למ״ק האגרה
 באגורות המינימלית

 בלירות

 (4) לתעשיה —
 לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של העיריה —

 בגבולות הכמות המוקצבת 25 5
 מעל לכמות המוקצבת 70

נו רשום ברשיון ההפקה של  לצרכן שאי
 העירית 70

 (5) למסחר, לבתי־עסק, למשרדים ולכל שימוש
 ו  אחר שלא פורט במקום אחר בתוספת ו

 עד 10 מ״ק 50 5
 למעלה מ־10 מ״ק 90

 לחנויות דגים —
 בגבולות הכמות המוקצבת 45

 (6) לבניה 100

 (7) למוסדות ציבור 35

 (8) לבריכת שחיה׳ לבתי מרחץ ולמקוואות 35

 8. (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד עמו בדירה —
יה קשה שאינו  פרט לדירה ששטחה עולה על 70 מ״ר, בבנין חד־משפחתי מבנ
 שיכון עולים — אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה אליה מתייחם הזיכוי

:  עלתה על 10 מ״ק יזוכה לאחר אישור בקשתו שתוגש בכתב בסכומים אלה

 סכום הזיכוי
 מספר בני המשפחה השנתי בלירות

6 6 
9 7 

12 8 
15 9 
18 10 
 11 ויותר 21

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שנת הכספים. האגרה בלירות

 9. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11(0) 15״.

 2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לרחובות (אספקת מים).(תיקון מס׳ 2), תשל״ב— ה׳»פ
 1972״.

ן מ ט כ ל ר א ו מ  נתאשר. ש
 י״ז בסיון תשל״ב (30 במאי 1972) ראש עירית רחובות

 (חמ 13ג897)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות
 חוק עזר לבאר־יעקב בדבר שמות לרחובות ולוחיות־מספר במינים

, מתקינה 1 ת ו מי  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקו
: ה  המועצה האזורית באר־יעקב חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —

ן או שהיה מקבלה אילו  ״בעל בנין״ — לרבות אדם המקבל, .או זכאי לקבל, הכנסה מבני
ן נותן הכנסה, או המשלם ארנונות מועצה או מסי ממשלה ביחס לבנין, בין  היה הבני
 בזכותו הוא ובין בסוכן, כנאמן, או כבא־בוח, בין שהוא הבעל הרשום של הבנין ובין
ננו הבעל הרשום וכולל שוכר ושוכר־משנה ששכר בנין לתקופה שלמעלה מעשר  שאי

ם; י  שנ

 ״המועצה״ — המועצה המקומית באר־יעקב!
;  ״מספר מואר״ — מספד מואר בחשמל

 ״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה מעביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק

: ן  עזר זה, כולן או מקצת

 ״תכנית״ — תכנית למתן שמות או מספרים לרחובות וסימון בתים במספרים שאישרה
 אותה המועצה לפי צו המועצות המקומיות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים

(להלן — התקנות). 2  במספרים), תשל״א—1971

 2. (א) ראש המועצה רשאי להתקין שלטים על כל בנין לציון שם או מספר לרחוב
 בהתאם לתכנית.

 (ב) שלטים שהותקנו כאמור, רשאי ראש המועצה לתקנם, לשנותם, להסירם
 ולהחליפם בכפוף לאמור בתקנות.

 3 . (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מבעל בנין לבצע את העבודות
ת: י  המנויות להלן, כולן או מקצתן, לפי הפרטים והתנאים שקבע בהתאם לתכנ

ן  (1) להתקין לוחית מספר על גבי בני
 (2) להתקין מספר מואר על גבי בנין המחובר לרשת החשמל;

 (3) לגבי בנין המרוחק מרשות הרבים יותר מ־10 מטר — להתקין מיתקן
 הנושא עליו מספר מואר, במקום ובגובה שקבע ראש המועצה;

 (4) לתקן, לשגות, להסיר או להחליף לוחיות מספר או מספר מואר או
 מיתקן כאמור.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים והפרטים לביצוע העבודה כאמור וכן את התקופה
 שבה יש לבצעה.

 (ג) בעל בנין שקיבל הודעה כאמור, חייב למלא אחריה.
 (ד) לא יבצע אדם עבודה מהעבודות המנויות בסעיף קטן (א) אלא בשני אלה:

 (1) כשהוא ממלא אחר דרישות ראש המועצה;

 (2) לפי התנאים והפרטים שנכללו בהודעה.

 הגירות

 שלפיפ לציון
 שמות אי
 מפפריפ

 לדחופות

 דרישה להתקין
 לוחיות-מפפר

 ופפפריפ מואריפ
 9ל הגתיפ

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

 2 ק״ת 2649, תשל״א, עמ׳ 293.
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 ה»&נ8 לוהיות־
 «פפד וטפפרימ
 «ואיי6 על ידי

 ראש המועצה

 מפפריה מוארים

 חובה להאיר

 4. לא מילא בעל הבנין אחרי דרישת ראש המועצה לפי סעיף 3, רשאי ראש המועצה,
 באמצעות שליחיו ופועליו, לבצע כל עבודה מהעבודות המנויות בסעיף 3 ולהיכנס לשם 1

ידרש; ביצע ראש המועצה עבודה כאמור, תגבה המועצה מאת בעל  כך לכל מקום שי
,את הוצאות הביצוע. ן י  הבנ

 5. נבנה בנין אחר תחילתו של חוק עזר זה, יתקין עליו בעליו מספר מואר לפי התנאים
 והפרטים שקבע ראש המועצה בהתאם לתכנית.

נו הותקן מספר מואר, יאיר, באמצעות מפסיק זרם או מכשיר י  6. בעל בנין שבבנ
 מיכני, את המספר מדי ערב, משקיעת החמה יעד זריחתה, במנורה שכוח תאורתה לא

 יפחת מ־15 ואט לשעה.

 ההזקה תקינה
 של שלפיט

 ולוחיות

 איפור פגיעה
 פשלטיפ

 או פלזחיזתימפפד
 וכמפפריפ מואריפ

 איפור הפרעה

 מסירת הודעות

 ענשיפ

 7. בעל בנין חייב —
נו  (1) להחזיק כל שלט, לוחית מספר או מספר מואר שהותקנו על בני

; ן  במצב תקין וגלוי לעי

 (2) למסור הודעה לראש המועצה על קלקול או טשטוש בכל שלט,
 לוחית מספר או מספר מואר שהותקנו על בנינו.

 8. לא יפגע אדם בשלט, בלוחית מספר או במספר מואר שהותקנו על בנין, לא
ן ולא יגרום ולא ירשה ששלט, לוחית מספר או מספר מואר  יטשטשם ולא יסתירם מעי

 ייפגעו ״טשטשו או יוסתרו.

 9. לא יפריע אדם לראש המועצה, לשליחיו או לפועליו, במילוי תפקידיהם לפי חוק
 עזר זה.

 10. מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין, אם נמסרה לידי האדם שאליו היא
 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה, לידי
 אחד מבני משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה
 בדואר במכתב רשום הערוך אל אותו אדם לפי מען מקום מגוריו או עסקו הרגילים או
 הידועים לאחרונה! אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה כדין אם
 הוצגה ההודעה במקום בולט על הנכם שבו היא דנה או פורסמה בשני עתונים יומיים

 הנפוצים בתחום המועצה׳ שאחד מהם לפחות הוא בשפה העברית.

 11. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס 500 לירות ובמקרה של
 עבירה נמשכת, דינו — קנס נוסף.20 לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחרי הרשעתו

 או אחרי שנמסרה לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה.

 12. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לבאר־יעקב (שמות ומספרים לרחובות ולוחיות מספר
 בבניינים), תשל״ב—1972״.

ן י י ט ש נ ט כ י ם ל ה ר ב  א
 ראש המועצה המקומית באר־יעקב

 נתאשר.
 כ״ב בשבט תשל״ב (7 בפברואר 1972)

 (חמ 813111)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקומיות

 חוק עזר למנחמיה בדבר ניקוי מגרשים וחצרות

׳ מתקינה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22, 23 ו־24 לפקודת המועצות המקומיות ג
: ה  המועצה המקומית מנחמיה חוק עזר ז

 1. בחוק עזר זה —
רש;  ״נכס״ — בנין או מג

 ״בעל״ — אדם המקבל, או הזכאי לקבל, הכנסה מנכס או שהיה מקבלה אילו היה הנכס
 נותן הכנסה, בין בזכותו הוא ובין כסוכן, כנאמן או כבא־כוח, בין שהוא הבעל הרשום
ן שאינו הבעל הרשום, ולרבות שוכר או שוכר־משנה ששכר נכס לתקופה  של הנכס ובי

ם; י  של למעלה משלוש שנ
 ״מחזיק״ — אדם המחזיק למעשה בנכס כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, למעט אדם

; ן ו  הגר בבית מלון או בפנסי
ין״ — כל מבנה שהוא בנוי אבן, ביטון, חימר, ברזל, עץ או חומר אחר, לרבות כל  ״בנ
 יסוד, קיר, גג, ארובה, מרפסת, גזוזטרה, כרכוב, בליטה או חלק של בנין או כל דבר
 המחובר אליו או כל כותל, סוללה, סייג, גדר או מבגד. אחר המקיפים או תוחמים
 או מכוונים להקיף או לתחום קרקע כלשהי וכולל את שטח הקרקע שמשתמשים בה
; ה נ ב  או שמחזיקים בה יחד עם המבנה כחצר או כגינה או לכל צורך אחר של אותו מ

 ״שטח בנוי״ — שטח שהמועצה הכריזה עליו, באישור הממונה על מחוז הצפון, כעל שטח
 בנוי לענין חוק עזר זה!

; י ו  ״מגרש״ — קרקע פנויה בשטח בנ

ה!  ״המועצה״ — המועצה המקומית מנחמי
 ״ראש המועצה״ — לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי

; ן  חוק עזר זה, כולן או מקצת
 ״מפקח״ — אדם שנתמנה על ידי המועצה להיות מפקח לצורך חוק עזר זה, לרבות אדם

 שהמפקח העביר אליו את סמכויותיו לפי חוק עזר זה, כולן או מקצתן.

 2. (א) ראש המועצה רשאי לדרוש, בהודעה בכתב, מאת בעל מגרש לנקות את
 המגרש, ומאת בעל בנין או המחזיק בו, לנקות את החצר.

 (ב) ההודעה תכלול את התנאים, הפרטים והאופן לביצוע הניקוי ואת התקופה
 שבה יש לבצעו.

 3. בעל נכס או המחזיק בו שקיבל הודעה כאמור בסעיף 2, חייב למלא אחריה.

 4. לא מילא בעל נכס או המחזיק בו אחרי הודעת ראש המועצה כאמור בסעיף 3 או
 ביצע את הניקוי שלא לפי התנאים, הפרטים והאופן המפורטים בהודעה, רשאית המועצה

 לבצע את ד,ניקוי ולגבות את הוצאות הניקוי מאת בעל הנכס או המחזיק בו.

 5. (א) אגדת ניקוי בעד ניקוי על ידי המועצה תהיה בשיעור שנקבע בתוספת.

 דרישה י לניקוי

 חוגה למלא
 אחרי ההודעה

 ניקוי על ידי
 המועצה

 אגדת ניקוי

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ד,, עמי 256.
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 (ב) האגרה בעד ניקוי מגרש תשולם על ידי בעל המגרש, ואילו האגרה בעד ניקוי

 חצר תשולם בשיעור של 4 על ידי בעל הבגין ובשיעור ן על ידי המחזיקים בו, שיחולקו

 בין המחזיקים לפי מספד החדרים התפוסים על ידיהם. לצרכי החלוקה האמורה ידאו את

 6. (א) המפקח רשאי להיכנס מזריחת החמה עד שקיעתה לכל מגרש או חצר כדי אישוד מניפה

 לברר את מצב הנקמן בהם ואם נתמלאו דרישות ראש המועצה כאמור בסעיף 2.

 (ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו לפי סעיף

 קטז (א).

א טפירתהוועה , ו ה י ל א 0 ש ד א י ה ד י ה ,1 ר ם מ ם נ ׳ א ן י ך א כ ה ה ת ר ז ז | ע ל ו ה >1פי ח ע ד ן ת ה ר י ס  7. מ

 מכוונת, או נמסרה במקום מגוריו או במקום עסקו הרגילים או הידועים לאחרונה לידי

י משפחתו הבוגרים או לידי כל אדם בוגר העובד או המועסק שם, או נשלחה  ,אחד מבנ

ו במקום מגוריו, או במקום עסקו ד אל אותו אדם לפי מענ מ ע !דואר במכתב רשום ה ! 

 הרגילים או הידועים לאחרונה. אם אי־אפשר לקיים את המסירה כאמור, תהא המסירה

 כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד המקומות האמורים או על הנכס שבו דנה

 ההודעה או נתפרסמה בשני עתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות

 9. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למנחמיה (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבנינים), השפ

יק בשני חדרים.  המחזיק בחנות כמחז

 הוא בשפה העברית.

 8. העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה, דינו — קנס חמש מאות לירות.

 תשל״ב—1972״.

 אנרונ ניקוי
 גלידות

 תוספת
 (סעיף 5)

 בעד ניקוי מגרש או חצר ששטחם עד 500 מ״ר —.60

 למעלה מ־500 מ״ר — לכל 500 מ״ר נוספים או חלק מהם —.100

1 
א ט י ל ן ש י מ י נ  ב

 ראש המועצה המקומית מנחמיה
 נתאשר.

 כ״ה באייר תשל״ב (9 במאי 1972)
 (חמ 839805)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפנים
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 פקודת המועצות המקוממת
 חוק עזר למגדל בדבר אספקת מים

נה המועצה  בתוקף סמכותה לפי סעיפים 22 ו־23 לפקודת המועצות המקומיות מתקי
ה:  המקומית מגדל חוק עזר ז

 1. בתוספת לחוק העזר למגדל (אספקת מים), תשכ״ז—1967 ־, במקום פריטים 7 ו־8
א: בו  י

 ד
 באגורות בלירות

 האגרה
 האגרה למ״ק המינימלית

 •יר. אגרת מים (סעיף 6) לחודש

 (1) לשימוש ביתי
 ל־10 מי׳ק ראשונים 40 1.20

 ל־6 מ״ק נוספים 65
 לכל מ״ק נוסף 90

נות מעובדות —  (2) לגי
 (א) במקום שאין אספקת מים במדידה נפרדת
 לגינה, כאשר שטח הגינה המעובדת אינו
 פחות מ־100 מ״ר, בהגבלה של 7.5 מ״ק
 לכל 100 מ״ר בין החדשים אפריל—נובמבר,

 מעל 10 מי׳ק 15
 (ב) במקום שיש אספקת מים במדידה נפרדת
 לגינה, בהגבלה של 7.5 מ״ק לכל 100 מ״ר

 בין החדשים אפריל—נובמבר 15
 מעל להגבלה בסעיפי משנה (א) ו־(ב) תיווסף

 הכמות לפריט 7(1).
 בבתים משותפים עם גינה משותפת, התצרוכת
 הכללית תחולק בין יחידות הדיור שאליהן

 צמודה הגינה.

 (3) למוסדות 50

 (4) לבתי מרחץ ציבוריים ולבריכות שחיה 50

 (5) לחנויות, לעסקים שאינם מלאכה, למשרדים
 ולכל שימוש אחר שלא פורט במקום אחר

 בתוספת זו 10° 5

 (6) לתעשיה —
 (א) לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של

 המועצה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 35 3.50

 מעל הכמות המוקצבת 65

 תיקוו התופפת

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, תשכ״ה, עמי 256.

 2 ק׳ית 1994, תשכ׳יז, עמ׳ 1386.
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 האגרון
 האגרה למ׳׳ק המינימלית

 באמרות בלירות

 >ב) לצרכן שאינו רשום ברשיון ההפקה

 של המועצה 65 6,50

 (7) לבניה 90 4.50

 (8) לחנויות דגים — בגבולות הכמות המוקצבת 35 3.50
 (9) לחקלאות, לצרכן הרשום ברשיון ההפקה של

 המועצה —
 בגבולות הכמות המוקצבת 13
 מעל הכמות המוקצבת 25

 (א) צרכן שמשפחתו מונה 6 נפשות או למעלה מזה, הגרים יחד עמו בדירה —
 פרט לדירה בבנין חד משפחתי מבניה קשה שאינו שיכון עולים׳ ששטחה עולה
 על 70 מ״ר — אם הצריכה הממוצעת לחודש בתקופה אליה מתייחם הזיכוי

 עלתה על 10 מ״ק יזוכה לאחר אישור בקשתו שהוגש בכתב בסכומים אלה:

 מספד בני המשפחה סכום הזיכוי השנתי בלירות

12 6 
 י• 7 י 18

24 8 
30 9 
36 10 
 11 ויותר 42

 (ב) הזיכוי יינתן בסוף שגת הכספים• האגרה בלירות

 9. אגרת חידוש חיבור (סעיף 11 (ד)) 15״.

ן)׳ תשל״ב—1972״.  2. לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר למגדל (אספקת מים)(תיקו

י א ד ל ׳ ש  נתאשר. ש
 י״א בסיון תשל״ב (24 במאי 1972) ראש המועצה המקומית מגדל

 (חמ 839300)

ג ר ו ף ב ס ו  י
 שר הפגים
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 ו

 המחיר 72 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים




